
 

Landsbygdsdialog Kännestubba 
Sammanfattning av dialogmöte 4 oktober 2022 
 

Vad uppskattar du med landsbygden idag?  
• Lugn och ro, ingen trafik 

• Nära till naturen 

• Jättebra samarbete grannar emellan, man håller koll på varandra. 

• Klarar sig bra på landet 

• Tillit finns 

• Trygghet, vi-anda, sammanhållning 

• Gemenskap- hjälps åt 

• Fiber 

• Bygemenskap 

• Trygghet- kunskap om människor- alla känner någon, social omsorg 

• Team Hylletofta- traktorrace, gemensamma insatser kring ett intresse 
och arrangemang 

• Engagemanget 

• Både öppet landskap och skog, variation, kan röra sig fritt i landskapet 

• Många återvändare när de skaffat familj 

• Miljön för barnen att växa upp i 

• Grannsamverkan fungerar bra  

• Närhet 

• Nära kommunal service 

• Bra vägunderhåll 
 

Vad kan bli bättre på landsbygden i framtiden? 
• Bredband dyrare på landsbygden, borde vara samma pris i hela 

kommunen. 

• Att kunna leva på sina små jordbruk 

• Fler småbutiker ( ej självscanning) 

• Ett bättre tänk på miljön, idag kommer olika aktörer med olika 
lastbilar, borde samordnas bättre. 

• Kolllektivtrafik mot Jönköping, Skillingaryd mm. 



• Rusta upp och tillgänglighetsanpassa bygdegårdslokalen 

• Skolskjutsar- för många hämtningar idag 

• Julstämning, julgranar 

• Planteringar så som de har i tätorterna 

• Gatljus, en stickväg saknar belysning 

• Vänstersväng 127 från Vrigstad farlig! 

• Svårt påverka Trafikverket- kommun och byalag behöver hjälpas åt 

• Dynamiska vägskyltar 

• Infrastruktur viktig för landsbygd 

• Skolskjuts behöver ha generösa regler för att få barnfamiljer att bosätta 
sig på landet 

 

Vad är viktigt för att din ort ska kännas trygg och 
trivsam? 

• Grannsamverkan är viktigt, grannsamverkan, grannsamverkan  

• Gemenskapen, att man känner varandra 

• Mer belysning, gatubelysning 

• Fortsatt bra skötsel av infrastruktur, vägar, belysning, internet 

• Säker väg, väg mot 127 farligt!,  

• Hjärtstartaren som finns bidrar till trygghet 

• Närvaro av polis 

• Inga ödehus 

• Samlingslokal är viktig för gemenskap. 

• Bra med idrottshallar, får inte spara energi där 

• Polisens närvaro 

• Trygghet mellan människor 

• Kyrkans roll som gemenskap och trygghetsfaktor 

• Hjärtstartare positivt- utbildning, underhåll 
 

Hur kan vi tillsammans utveckla landsbygden om 
fem år? 

• Utveckling för mer attraktion, samlingslokal 

• Blinkade belysning 



• Ny toalett och kök i bygdegårdslokalen 

• Fortsätta med den goda sammanhållningen 

• Kollektivtrafik 

• Cykelväg till Vrigstad och Sävsjö 

• Matbuss- butik med självbetjäning 

• Pensionärskollektiv i markplan med en liten affär i huset och bussen 
som stannar utanför. 

• Bygga marklägenheter 

• Dela med sig av markerna från stora gårdar så att fler kan bygga och 
flytta ut. 

• Landsbygden som en resurs för en förstärkning av det civila försvaret 

Övrigt 
• Samhället fungerar inte utan eldsjälar 

• Vill ni som samhällsförening ta över lokal? 

o Kommer kosta mycket att ta över 

o Används av hela kommunen 

o Svårt söka pengar när kommunen äger men möjlighet finns 

o Behöver hjälp med ansökan på riktigt ( jfr Bengt Elis) 

o Fastigheten ägs av kommunen 

o Behöver behandlas likadant som Kännestubba, Hjärtlanda etc 

o Kommunen upplevs som byråkratisk och komplicerad 

o Enklare och mer pengar 

o Fördel att vara en liten kommun- behöver utnyttja detta 

• Hur kan en kommun gynna lokala producenter- LOU, biogas, kött, 
grönsaker och rotfrukter. Klimat- Civilt försvar- Lokalt 

• Sunt förnuft- regler som ramverk 
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